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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2012. május 9-én, szerdán, 13 óra 42 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 512. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

1.  A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6590. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Bóka István (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
 
Habis László (KDNP) Dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)  
Gajda Róbert (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz) Dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) Dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)  
Varga Zoltán (MSZP) Dr. Tóth Józsefnek (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja:13 óra 42 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Hölgyeim, 
Uraim! Jó napot kívánok! Ezen a mai gyors bizottsági ülésen egy napirendi pontunk van, a 
járások kialakításáról, valamint ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló T/6590. 
számú törvényjavaslat. 

A jegyzőkönyv tanúsága szerint 7-en személyesen, és 7-en helyettesítéssel vesznek 
részt, ez azt jelenti, hogy 14-en határozatképesek vagyunk.  

A napirendi ponton nem változtatunk. Aki el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Egyhangúan elfogadtuk a napirendet. Köszönöm. 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6590. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

A napirendi ponthoz köszöntöm Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár asszonyt, 
akinek lassan bérlete van a bizottsági üléseinkre, de szeretettel látjuk mindig.  

Meg szeretném kérdezni a helyettes államtitkár asszonyt, hogy tárca, vagy 
kormányálláspontot fog mondani a kapcsolódó módosítókhoz.  

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot fog mondani. 
Kezdjük is. A 4/1-es Apáti, Hegedüs Lórántné kapcsolódó módosítóhoz mi a tárca 

álláspontja? 
 

DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki 

tudja támogatni. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatta. 
A következő a 29/1. Tóth József és Lamperth Mónika képviselők módosítója. 
Kérdezném, hogy tudja-e a tárca támogatni. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezném a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. 

(Szavazás.) Egyharmad sem tudja támogatni. (Tasó László megérkezett.) Külön szeretettel 
köszöntöm Tasó képviselő urat, aki innentől részt vesz a bizottság munkájában. 

33/1. számú, szintén Tóth József és Lamperth Mónika képviselők módosítója. 
Meg szeretném kérdezni, hogy a mi a tárca álláspontja. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezném a bizottságot, ki tudja támogatni. (Szavazás.) Egyharmad 

sem tudta. 
33/2. Tóth József, Lamperth Mónika képviselők módosítója. 
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Tárcaálláspont? 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) Egyharmad 

sem. 
118/1. Apáti István és Hegedűs Lórántné képviselő asszony módosítója. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Ki az, aki a bizottság részéről támogatni tudja? 

(Szavazás.) Egyharmad sem. 
Lenne itt még egy módosító javaslat, amit, ha jól értettem kimaradt a múltkori 

ajánlásokból, és ezért szeretném, ha megtárgyalnánk. Remélem, mindenkinél megvan, az 
egyik a Tóth József, Lamperth Mónika, Varga Zoltán által benyújtott T/6590/13-as módosító 
javaslat. 

Államtitkár asszonynak megvan? 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Kormányálláspontunk van, nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezném a bizottságot, hogy ezt a módosítót 

ki tudja támogatni a bizottság részéről. (Szavazás.) Egyharmad sem.  
A másik szintén Tóth József, Lamperth Mónika, Varga Zoltán T/6590/19-es 

irományszám alatti módosítója. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Szintén kormányálláspont és nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Igen. Kérdezném a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Egyharmad sem 

támogatta. 

Egyebek 

Egyebek között nincsen bejelentenivaló, illetve annyi, hogy lesz majd valamikor, 
május 24-én, az Európa Tanács helyi és regionális önkormányzati kongresszusának 
képviselőivel egy munkaebéd. Az a kérésem, ezt írásban e-mailen ki fogjuk küldeni, hogy egy 
néhányan, akik erre szívesen elmennek - itt lesz szerintem a parlamentben a munkaebéd -, 
azok kérem, hogy jelentkezzenek vissza Vásárhelyi Paliéknál. Ha abban a témában: az 
önkormányzatokat érintő európai normák érvényesülés témában szívesen beszélgetnek 
európai tanácsi kollegáinkkal - bizonyára érdekfeszítő eszmecserét lehet velük folytatni ebben 
a kérdésben -, úgyhogy kérem, hogy mindenki jelentkezzen a Palinál, hogy egy ilyen 3-4 
emberrel képviselni tudjuk a bizottságot. 
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Helyettes államtitkár asszonynak köszönöm, és akik eljöttek a mai bizottsági ülésre, 
azoknak is, külön köszönöm a jelenlétet, vége a mai bizottsági ülésnek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 46 perc) 

  

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


